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U S N E S E N Í 

RADY OBCE TLUMAČOV 

ze dne 15. 12. 2021 
 

*** VEŘEJNÁ VERZE *** 

 

Rada obce Tlumačov na svém jednání dne 15. 12. 2021 přijala tato usnesení: 

 

 

  Usnesení R1/38/12/21 

  Rada obce Tlumačov schvaluje předložený program jednání dne 15. 12. 2021. 

 

Usnesení R2/38/12/21 

 Rada obce Tlumačov bere na vědomí kontrolu zápisů – bez připomínek a byla seznámena s plněním 

usnesení z minulých zasedání rady obce – bez připomínek a schválila zapisovatelku pí Danu Kouřilovou. 

 

Usnesení R3/38/12/21 

 Rada obce Tlumačov schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 a 2024 Základní školy 

Tlumačov, příspěvkové organizace v předloženém znění.  

 

Usnesení R4/38/12/21 

 Rada obce Tlumačov schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 a 2024 Mateřské školy 

Tlumačov, příspěvkové organizace v předloženém znění.  

 

Usnesení R5/38/12/21 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje Domu dětí a mládeže Sluníčko, příspěvkové organizaci, odloučené 

pracoviště Tlumačov, neinvestiční finanční transfer ve výši 4.000 Kč na základě jejich Žádosti o 

poskytnutí příspěvku na činnost, a to na nákup materiálu pro rozšíření digitalizace na další části modelu 

pro kroužek Vlakový modelář. 

➢   Rada obce Tlumačov schvaluje předloženou Smlouvu č. 2021/PAM/008 o poskytnutí veřejné finanční 

podpory z rozpočtu obce Tlumačov ve výši 4 000 Kč mezi Obcí Tlumačov a Domem dětí a mládeže 

Sluníčko, příspěvková organizace, odloučené pracoviště Tlumačov. 

➢   Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce pana Petra Horku podpisem smlouvy. 

 

Usnesení R6/38/12/21 

 Rada obce Tlumačov schvaluje úpravu pojištění, a to navýšením pojistné částky u souboru budov na 

333,835.000 Kč a navýšení ročního pojistného na 81.625 Kč a pověřuje starostu pana Petra Horku podpisem 

dodatku k pojistné smlouvě č. 503697714 s Allianz pojišťovnou a.s. s platností k 1. 1. 2022. 

 

Usnesení R7/38/12/21 

 Rada obce Tlumačov schvaluje uzavření pojistné smlouvy na povinné a havarijní pojištění motorových 

vozidel Obce Tlumačov s Generali Českou pojišťovnou a.s. k 1. 1. 2022, výše ročního pojistného 98.148 Kč 

a pověřuje starostu obce pana Petra Horku podpisem uvedené pojistné smlouvy. 

 

  Usnesení R8/38/12/21 

 Rada obce Tlumačov schvaluje nový vnitřní platový předpis zřizovatele škol Obce Tlumačov platný pro 

ředitele Základní a Mateřské školy v Tlumačově s účinností od 1. 1. 2022. 

 

  Usnesení R9/38/12/21 

 Rada obce Tlumačov schvaluje ukončení Smlouvy o poskytování pracovně lékařských služeb mezi Obcí 

Tlumačov a Mgr. Pavlem Tesaříkem, advokátem se sídlem Hurbanova 1188/15, 142 00 Praha 4 dohodou ke 

dni 15. 12. 2021. 
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  Usnesení R10/38/12/21 

 Rada obce Tlumačov schvaluje Smlouvu o poskytování pracovně lékařských služeb mezi Obcí Tlumačov a 

společností Ordinace Tlumačov s.r.o., se sídlem Dolní 95, 763 62 Tlumačov, IČ: 14020181. 

 
 Usnesení R11/38/12/21 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje pronájem části pozemku p. č. 2611 - ostatní plocha, ostatní komunikace 

o výměře 32 m2 v k.ú. Tlumačov na Moravě za podmínek stanovených v záměru ***nezveřejňovaný 

text***, za podmínek stanovených v záměru viz usnesení č. R30/37/11/21 ze dne 10. 11. 2021. 

➢ Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu nájemní smlouvy. 

 

  Usnesení R12/38/12/21 

➢ Rada obce Tlumačov schvaluje výpůjčku částí pozemků p. č. 2462/1 - ostatní plocha, ostatní 

komunikace a p. č. 2436/3 – ostatní plocha, jiná plocha o celkové výměře cca 3,6 m2 v k. ú. Tlumačov 

na Moravě ***nezveřejňovaný text***, za podmínek stanovených v záměru viz usnesení č. 

R18/37/11/21 ze dne 10. 11. 2021. 

➢ Rada obce Tlumačov pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o výpůjčce. 

 

  Usnesení R13/38/12/21 

 Rada obce Tlumačov schvaluje redakční radu Tlumačovských novinek ve složení Mgr. Rajmund Huráň, 

Mgr. Dagmar Šimková a pí Renáta Nelešovská s účinností od 1. 1. 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petr Horka 

starosta obce 

Mgr. Rajmund Huráň  

místostarosta obce 

 


